Proměňme rovnost žen
a mužů v realitu
Zjistěte, jak vám můžeme pomoci s vaší prací

Databáze genderové statistiky
Rozhodnutí Evropského parlamentu se rovnoměrně vztahují na ženy i na muže. Přesné
údaje roztříděné podle pohlaví a zohledňující genderové aspekty usnadňují sledování
dopadů politik a poukazují na oblasti, v nichž je zapotřebí většího úsilí k odstranění zjištěných rozdílů mezi ženami a muži. Naše databáze genderové statistiky vám poskytuje
ucelený přehled.
Podíl žen v Evropském parlamentu po volbách v roce 2019
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Naše údaje o ženách a mužích v rozhodovacích pozicích jsou aktualizovány čtvrtletně
a zahrnují statistiky z politiky, obchodu, občanské společnosti, životního prostředí, vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a médií.
Naše databáze poskytuje přesný obrázek účasti žen a mužů v jednotlivých oblastech
politik Evropské unie a také všech strategií týkajících se rovnosti žen a mužů.
Disponujeme také údaji o genderově podmíněném násilí v EU.

Tento leták je k dispozici ve 24 jazycích EU na našich internetových stránkách: https://eige.europa.eu

Index rovnosti žen a mužů
Institut EIGE každoročně zveřejňuje index rovnosti žen a mužů, který již od roku 2005
zkoumá situaci a sleduje vývoj v oblasti rovnosti žen a mužů v členských státech EU.
Tento náš on-line nástroj vám umožňuje snadno zjistit, jak si v tomto ohledu stojí vaše
země, a prohlédnout si srovnání šesti tematických okruhů, jimiž jsou práce, peníze, znalosti, čas, moc a zdraví. Index rovnosti žen a mužů odráží rozmanitost EU, přičemž se
můžete zaměřit na vliv věku, typu rodiny, vzdělání, země narození a zdravotních postižení na genderové rozdíly.

Fotografie: Výsledky indexu rovnosti žen a mužů pro rok 2017

Vydání pro rok 2019 bude zveřejněno dne 15. října a bude se věnovat zejména rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Bude se zabývat rodičovskou dovolenou,
neformální péčí, celoživotním učením, pružnými formami organizace práce a veřejnou
infrastrukturou v celé EU.
Tento leták je k dispozici ve 24 jazycích EU na našich internetových stránkách:
https://eige.europa.eu

Podpora předsednictví Rady ze strany institutu EIGE
Institut EIGE připravuje výzkum pro
každé rotující předsednictví Rady
Evropské unie. O tematickém zaměření
výzkumu rozhoduje předsedající členský
stát společně s Evropskou komisí.
Analýza z roku 2019 pro rumunské předsednictví se zaměřila na rozdíly v odměňování žen a mužů v EU a prokázala,
že celoživotní příjmy žen jsou o 40 %
nižší než příjmy mužů. Pro finské předsednictví institut EIGE připraví celkový
přezkum toho, jak členské státy provádějí Pekingskou akční platformu, tedy
rezoluci přijatou čtvrtou světovou konferencí o ženách Organizace spojených
národů a mezinárodní závazek EU.

Genderově podmíněné
násilí
Jaká je výše finančních prostředků, které
členské státy EU vynakládají na boj proti
genderově podmíněnému násilí? Je
mrzačení ženských pohlavních orgánů
v EU problémem? Je kybernetické násilí
skutečnou hrozbou? Odpovědi na tyto
a mnohé další otázky naleznete v našem

výzkumu zaměřeném na genderově
podmíněné násilí, který nabízí i mnoho
informací vztahujících se k jednotlivým
zemím.

Tento leták je k dispozici ve 24 jazycích EU na našich internetových stránkách: https://eige.europa.eu

Zdroje v oblasti rovnosti žen a mužů
Naše on-line zdroje byly vypracovány tak, abyste je mohli snadno využít.

Metody a nástroje pro začleňování hlediska rovnosti
žen a mužů
Naše sekce věnovaná metodám a nástrojům vysvětluje, co se
myslí začleňováním hlediska rovnosti žen a mužů a jak může
pomoci při budování rovnoprávnější společnosti. Najdete v ní
vše od sběru údajů roztříděných podle pohlaví po posilování
politické podpory pro iniciativy v oblasti rovnosti žen a mužů.

Sada nástrojů pro komunikaci
zohledňující rovnost žen
a mužů
Vezmeme-li v potaz angličtinu, co
mají společného výrazy „policeman“,
„female lawyer“ a „ladylike handshake“? Jak ukazuje sada nástrojů institutu EIGE pro komunikaci zohledňující rovnost žen a mužů, všechna tato slova jsou
příkladem sexistického jazyka: ne všichni policisté jsou muži,
rodilý mluvčí by asi sotva použil označení „male lawyer“ a výraz
„ladylike“ je většinou vnímán jako urážka. Naše sada nástrojů
a interaktivní on-line nástroj pro komunikaci zohledňující rovnost žen a mužů vám pomůžou při přípravě proslovů a materiálů, v nichž jsou všichni oslovováni s respektem, od voličů po
kolegy poslance v Evropském parlamentu.

Slovníček a tezaurus
Jaký je rozdíl mezi pohlavím a genderem? Co jsou genderové stereotypy? Náš slovníček
a tezaurus obsahuje více než 400 hesel v 15 jazycích a pomůže vám používat správnou
terminologii v oblasti rovnosti žen a mužů.

Knihovna
Potřebujete podrobnější informace o konkrétní otázce týkající se rovnosti žen a mužů?
Naše knihovna s více než 800 000 záznamy vám poskytne informace o dostupných
výzkumných pracích a o tom, kde je můžete konzultovat.
Tento leták je k dispozici ve 24 jazycích EU na našich internetových stránkách: https://eige.europa.eu

Evropský institut pro rovnost žen a mužů
Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) je nezávislou institucí Evropské unie,
která byla zřízena s cílem posílit rovnost žen a mužů v celé EU. Rovnost žen a mužů je
základní hodnotou EU a úkolem institutu EIGE je proměnit ji v realitu v Evropě i mimo ni.
V rámci tohoto úsilí institut EIGE mimo jiné plní úlohu evropského znalostního centra,
pokud jde o otázky související s rovností žen a mužů, podporuje začleňování hlediska
rovnosti žen a mužů do všech politik EU i členských států a bojuje proti diskriminaci na
základě pohlaví.
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